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Maakunnan yhteistyöryhmän 2/2021    

     

Kokousaika: Keskiviikko 24.3.2021 klo 9.00-10.05 

Kokouspaikka:  Sähköinen Teams -kokous  

 

Yhteistyöryhmän jäsenet 

jäsenet  varalla   taho, jota edustaa 

 

Alueen kunnat ja maakunnan liitto 

Johanna Paloranta (pj) Seppo Tastula  Keski-Pohjanmaan liitto 

Arto Pihlajamaa Ulla-Riitta Harju  Keski-Pohjanmaan liitto 

Jussi Järvenpää Stina Mattila   Kokkolan kaupunki 

Piia Isosaari  Ben Weizmann  Kokkolan kaupunki 

Jussi Niinistö  Olli Joensuu   Kannuksen kaupunki 

Arto Alpia  Esko Ahonen   Kaustisen seutukunta 

Petri Jylhä  Jukka Hillukkala  Kaustisen seutukunta 

Lauri Laajala  Esa Kalliokoski  Perhon kunta 

 

Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät 

valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot 

Marko Muotio Jouni Kytösaari  Keski-Suomen ELY-keskus 

Timo Saari Mika Palosaari (Hanna Auronen) Pohjanmaan ELY keskus ja  

     Pohjanmaan TE-toimisto 

Karin Kainlauri Sirkku Wacklin  Pohjanmaan ELY-keskus 

Karoliina Laakkonen- 

Pöntys  Anders Östergård  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Tom Saksa  Vesa Kojola   Pohjanmaan ELY/Team Fin palv. 

Harri Varhama Tove Lindell   L-S aluehallintovirasto (AVI) 

 

Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä sekä 

kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia 

järjestöjä 

Mervi Järkkälä Kimmo Hanhisalo  Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry 

Jan-Ove Nyman Lea Haavisto   MTK Keski-Pohjanmaa 

Paula Erkkilä  Juha Häkkinen  Pohjanmaan Kauppakamari 

Petri Partanen Miikka-Aukusti Heiskanen SAK 

Timo Rajaniemi Esa Saari   AKAVA 

Jaakko Kosonen Kirsi Panula   STTK 

Sirpa Nevasaari Miia Tiilikainen  Kansalaisjärjestöt  

 

Pysyvät asiantuntijat/aluevaikutusorganisaatiot 

 

varsinainen  varalla   taho, jota edustaa 

Tuija Vähäkuopus Hannu Lahtinen  Geologian tutkimuskeskus 

Asmo Honkanen Hanna Brännström  Luonnonvarakeskus Luke 

Ismo Hakala Anne Jokela   Kokkolan yliopistokesk. Chydenius 

Marko Forsell Jennie Elfving  Centria-ammattikorkeakoulu 

Ari Maunuksela Anu Haapasalo  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 

Jussi Salminen Iiris Jurvansuu  Soite 

Elina Itäniemi Heidi Pasanen  Leader ryhmät 
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Läsnäolo- ja puheoikeus 

Timo Pärkkä   maakuntahallituksen pj Keski-Pohjanmaan liitto 

Esa Kant   maakuntahall varapj Keski-Pohjanmaan liitto 

Jyrki Kaiponen  maakuntajohtaja Keski-Pohjanmaan liitto 

Teemu Räihä  sihteeristön pj Keski-Pohjanmaan liitto 

Marita Mutka  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Teija Tuunila  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Jukka Keinänen  sihteeristön jäsen Keski-Suomen ELY-keskus 

Anne Polso  sihteeristön jäsen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Sirkku Wacklin  sihteeristön jäsen Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Muut läsnä olleet 

Tuija Puumala  MYR sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto 

 

MYR puheenjohtajisto 

MYR puheenjohtaja Johanna Paloranta  Keski-Pohjanmaan liitto  

I varapuheenjohtaja Lauri Laajala  alueen kunnat ja maakunnan liitto 

II varapuheenjohtaja Timo Saari   valtion viranomaiset 

III varapuheenjohtaja Jan-Ove Nyman  sosiaalipartnerit 

    

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

 __________________ ________________ 

Johanna Paloranta Tuija Puumala 

 puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä 

  

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

                __________________        __________________      

 Paula Erkkilä  Harri Varhama   

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

  



Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2021 (24.3.2021) Sivu 4 

 

MYR 2/2021  24.3.2021/§1 

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

SEKÄ TEAMS KOKOUKSESSA NOUDATETTAVAT MENETTELYT  

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä 

puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

1) Todetaan läsnäolijat 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3) Todetaan Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt  

 

Yhteistyöryhmän päätös:  

1) Todettiin läsnäolijat 

2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3) Todettiin Teams -kokouksessa noudatettavat menettelyt 

--- 
Timo Rajaniemi saapui kokoukseen § käsittelyn aikana. 
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MYR 2/2021  24.3.2021/§2 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa 

erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan postitse valituille 

pöytäkirjantarkastajille, ellei muusta järjestelystä sovita. Tarkastajat 

allekirjoittavat pöytäkirjan, sekä merkitsevät nimikirjaimensa kullekin 

pöytäkirjan sivulle sille varattuun paikkaan. (siirrytty sähköiseen pöytäkirjan 

allekirjoitusmenettelyyn). 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Erkkilä ja 

Harri Varhama. 

--- 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021/§ 6 

MYR 2/2021  24.3.2021/§ 3 

 

3 § EKOTERMINAALI -KEHITTÄMISHANKE (309120) 

 

Sihteeristö 10.3.2021 § 6 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 

Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  207 600 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

 

Hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointihankkeen muodostaman 

hankeparin, jonka investointiosio käsitellään seuraavassa pykälässä. 

 

Hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaan alueella uusien 

ilmastoystävällisten liikkumis- ja kuljetusratkaisujen, teknologioiden ja 

toimintamallien tunnettuutta sekä käyttöönottoa kuljetus- ja huoltoyrityksissä, 

julkisella sektorilla ja kuluttajien keskuudessa. Tavoitteena on myös kehittää 

Kpedun logistiikka- ja autoalojen oppimisympäristöjä, opetushenkilöstön 

osaamistasoa ja koulutuksen sisältöjä vastaamaan liikenteen kehittyvien 

voimalähderatkaisujen ja teknologioiden tulevaisuuden tarpeita. 

 

Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, kuinka nopeasti alueen yritykset 

ottavat liikenteen uuden teknologian ja toimintamallit haltuun. Hankkeen 

lisäarvo on tuoda uusin informaatio yritysten tietoisuuteen ja eri 

voimalähderatkaisut testattaviksi ja kokeiltaviksi.  

     

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.    

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 

400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska 

hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke 

edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

--- 
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MYR 24.3.2021 § 3 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana. 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee hankkeen. 

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytty rahoitettavaksi Kestävää 

kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-

Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 

 
Ari Maunuksela poistui esteellisenä kokouksesta (Teams -ympäristöstä) pykälän 3 käsittelyn ja 

sitä koskevan päätöksenteon ajaksi ja palasi kokoukseen § 7 käsittelyn alkaessa.  
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 7 

MYR 2/2021  24.3.2021/§ 4 

 

4 § EKOTERMINAALI -INVESTOINTIHANKE (309121) 

 

Sihteeristö 10.3.2021 § 7 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 

Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  480 000 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointihankkeen muodostaman 

hankeparin, jonka kehittämisosio käsiteltiin edellisessä pykälässä. 

 

Hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaan alueella uusien 

ilmastoystävällisten liikkumis- ja kuljetusratkaisujen, teknologioiden ja 

toimintamallien tunnettuutta sekä käyttöönottoa kuljetus- ja huoltoyrityksissä, 

julkisella sektorilla ja kuluttajien keskuudessa. Tavoitteena on myös kehittää 

Kpedun logistiikka- ja autoalojen oppimisympäristöjä, opetushenkilöstön 

osaamistasoa ja koulutuksen sisältöjä vastaamaan liikenteen kehittyvien 

voimalähderatkaisujen ja teknologioiden tulevaisuuden tarpeita. 

 

Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, kuinka nopeasti alueen yritykset 

ottavat liikenteen uuden teknologian ja toimintamallit haltuun. Hankkeen 

lisäarvo on tuoda uusin informaatio yritysten tietoisuuteen ja eri 

voimalähderatkaisut testattaviksi ja kokeiltaviksi.  

     

Investointihankkeeseen sisältyy logistiikka- ja autoalojen oppimisympäristöön 

ja hankkeen toteuttamiseen tarvittavien hlö-, paketti- ja kuorma-autojen 

hankinta sekä ajoneuvojen lataus- ja polttoaineinfran hankkiminen 

oppimisympäristön yhteyteen ja alueen kuntiin. Investointiosioon sisältyy 

lisäksi oppimisympäristön uudisrakennuksen rakenteellista suunnittelua 

hankealueen osalta. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.   

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. Hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 

400 000 €, joten viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän 

käsiteltäväksi.  
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Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

Hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten viedään 

hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

--- 

 

MYR 24.3.2021 § 4 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana. 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee hankkeen. 

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytty rahoitettavaksi Kestävää 

kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-

Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 

 
Ari Maunuksela oli poistuneena kokouksesta (Teams -ympäristöstä) pykälän 4 käsittelyn ja sitä 

koskevan päätöksenteon ajan ja palasi kokoukseen § 7 käsittelyn alkaessa.  
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 13 

MYR 2/2021  24.3.2021/§ 5 

 

5 § VIRTUAALISTUDIO – KEHITTÄMISHANKE (309033) 

 

Sihteeristö 10.3.2021 § 13 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien 

kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta  

Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  398 938 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointihankkeen muodostaman 

hankeparin, jonka investointiosio käsitellään seuraavassa pykälässä. 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaalla AV-teknologioiden ja 

keinotodellisuuden hyödyntämistä elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteistyönä 

uusien tuotteiden, palveluiden ja yrittäjyyden aikaansaamiseksi. 

 

Hankkeen avulla pyritään lisäämään keskipohjalaisten tapahtumien, tuotteiden 

ja palveluiden saavutettavuutta ja markkinoita myös kansainvälisesti, sekä 

parantamaan Kpedun ammatillisen koulutuksen mahdollisuutta vastata AV-

teknologioiden ja tapahtumatuotannon murrokseen liittyvään osaamisen 

tarpeeseen.  

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.   

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 

400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska 

hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke 

edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

--- 

MYR 24.3.2021 § 5 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana. 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee hankkeen. 
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Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 

 
Ari Maunuksela oli poistuneena kokouksesta (Teams -ympäristöstä) pykälän 5 käsittelyn ja sitä 

koskevan päätöksenteon ajan ja palasi kokoukseen § 7 käsittelyn alkaessa. 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 14 

MYR 2/2021  24.3.2021 § 6 

 

6 § VIRTUAALISTUDIO – INVESTOINTIHANKE (309035) 

 

Sihteeristö 10.3.2021 § 14 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien 

kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta  

Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.12.2022 

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  400 000 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointihankkeen muodostaman 

hankeparin, jonka investointiosio käsitellään seuraavassa pykälässä. 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaalla AV-teknologioiden ja 

keinotodellisuuden hyödyntämistä elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteistyönä 

uusien tuotteiden, palveluiden ja yrittäjyyden aikaansaamiseksi. 

 

Hankkeen avulla pyritään lisäämään keskipohjalaisten tapahtumien, tuotteiden 

ja palveluiden saavutettavuutta ja markkinoita myös kansainvälisesti sekä 

parantamaan Kpedun ammatillisen koulutuksen mahdollisuutta vastata AV-

teknologioiden ja tapahtumatuotannon murrokseen liittyvään osaamisen 

tarpeeseen.  

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

  

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 

400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska 

hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke 

edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

--- 

 

MYR 24.23.2021 § 6 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana. 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee hankkeen. 
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Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 

 
Ari Maunuksela oli poistuneena kokouksesta (Teams -ympäristöstä) pykälän 6 käsittelyn ja sitä 

koskevan päätöksenteon ajan ja palasi kokoukseen § 7 käsittelyn alkaessa. 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 16 

MYR 2/2021  24.3.2021 § 7 

 

7 § TERVAREITTI -VIENNIN EKOSYSTEEMI (309150) 

 

Sihteeristö 10.3.2021 § 16 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

Päähakija:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

Tuen siirron saaja: Kokkotyö-säätiö 

Toteutusaika:  1.3.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  740 049 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeessa luodaan uusi innovatiivinen kestävän kehityksen pilotti Keski-

Pohjanmaan pienten ja keskisuurten yritysten tuoteviennin edistämiseksi.  

 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yrityksille konkreettisia, mahdollisimman 

laajaa yritysjoukkoa avustavia työkaluja sekä palveluita vientiin; erityisesti 

markkinoinnin sekä logistiikan osalta, jotta yritykset voivat luoda uutta 

liiketoimintaa sekä kassavirtaa lyhyellä aikavälillä, ottaen huomioon 

ratkaisuiden kestävyyden niin ekonomisesti kuin ekologisestikin.  

 

Hankkeen keskiössä on kehittää yhteinen keskitetty pien-/kuluttajatuotteiden 

viennin ekosysteemi toimintamalli, joka mahdollistaa kaikille toimijoille 

yhtäläiset mahdollisuudet vientiin kustannus- ja ympäristötehokkaasti. 

Keskitetty viennin ekosysteemi tarjoaa toimijoille avaimet käteen palveluna 

muun muassa verkkokaupan, logistiikan, paketoinnin, markkinoinnin sekä 

asiakaspalvelun. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, 

viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska 

hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen 

maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 

--- 
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Anne Polso poistui toiseen kokoukseen § käsittelyn aikana. 

MYR 24.3.2021 § 7 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana. 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee hankkeen. 

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytty rahoitettavaksi Kestävää 

kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-

Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
 

Ari Maunuksela palasi kokoukseen (Teams -ympäristöön) § 7 käsittelyn alkaessa. 
Jussi Järvenpää poistui esteellisenä kokouksesta (Teams ympäristöstä) pykälän 7 käsittelyn ja 

sitä koskevan päätöksenteon ajaksi ja palasi kokoukseen § 8 käsittelyn alussa.  
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MYR 2/2021  24.3.2021/§8 

8 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET 

 

Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet (pl. yritystukihankkeet), 

jotka on osoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmaan käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.  

 

Ne sihteeristössä käsitellyt hankkeet, joille haettu julkinen tuki ylittää 400 000 € 

tuodaan edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea 

sisältävät sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin. 

 

Sihteeristö on kokouksessaan 10.3.2021 tehnyt seuraavat MYRrille tiedoksi 

saatettavat hankepäätökset:  

 

Hankkeen nimi Päähakija 

(osatoteuttajat 

suluissa) 

Päätös Kokonais- 

kustannus 

arvio 

EAKR    

Retkibussi Keski-

Pohjanmaa (309160) 

Kokkolanseudun 

Kehitys Oy 

Myönteinen 54 000 € 

TURRE 

Turkistuotantoalan pk-

yritysten toiminnan 

uudistamisen 

muutosmahdollisuudet, 

esiselvitys (309230) 

Lestijärven kunta Kielteinen 63 600 € 

EteVä pilotti – 

Energiatehokkaat ja 

vähähiiliset 

pilottiratkaisut (309217) 

Centria 

ammattikorkeakoulu 

Oy 

Myönteinen 253 796 € 

Tuokes Tuulivoiman 

osaamiskeskus: 

Esiselvitys (309219) 

Lestijärven kunta 

(Keski-Pohjanmaan 

Koulutusyhtymä) 

Kielteinen 57 200 € 

SCIP – Älykkään 

kaupungin 

innovaatioalusta ja 

infrastruktuuri 

tutkimuksesta ja 

innovoinnista tulevien 

uusien ratkaisujen 

nopeaan ja 

laajamittaiseen 

hyödyntämiseen 

(309161) 

Jyväskylän yliopisto Myönteinen 387 900 € 

Ympyrä – Älykkäiden 

ympäristömittausten 

osaamiskeskittymä 

(309083) 

Jyväskylän yliopisto Myönteinen 430 895 € 
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MULTICULT – 

Monikulttuurisuus 

Kokkolan älykkään 

erikoistumisen haasteena 

(309055) 

Jyväskylän yliopisto Kielteinen 166 195 € 

Keskipohjalaisten 

yritysten 

liiketoimintamallit 

uusiksi, KELTU 

(309053) 

Jyväskylän yliopisto Kielteinen 398 938 € 

Kasvipohjaisten raaka-

aineiden teollisen 

jalostuksen ja viennin 

edistäminen (309032) 

Centria 

ammattikorkeakoulu 

Oy (Keski-

Pohjanmaan 

Koulutusyhtymä) 

Kielteinen 456 156 € 

RUOSTE – 

Rakennusalalle uutta 

osaamista ja teknologiaa 

(309147) 

Jyväskylän yliopisto Myönteinen 374 010 € 

 

Retkibussi Keski-Pohjanmaa 

Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja 

kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen matkailun yhteisnäkyvyyden ja 

vetovoiman lisääminen kehittämällä matkailukohteiden tavoitettavuutta kestävin 

ja vastuullisin keinoin Retkibussin pilotoinnilla. 

 

TURRE Turkistuotantoalan pk-yritysten toiminnan uudistamisen 

mahdollisuudet, esiselvitys 

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja arvioida turkisalan arvoketjun 

uudistumisen mahdollisuudet uusien innovaatioiden ja tuote- ja 

palvelukonseptien avulla siten, että hyödynnetään toimialalla jo olemassa olevaa 

kone- ja laitekapasiteettia sekä muuta infrastruktuuria ja osaamista.  

 

EteVä pilotti – Energiatehokkaan ja vähähiiliset pilottiratkaisut 

Hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan alueen yritysten sivuvirtojen ja 

hukkaenergian sekä energian varastoinnin potentiaaleja. Alueelta valitaan 

ainakin kolme eri pilottikohdetta, joiden potentiaalit energiansäästöön, 

energiatuotantoon ja varastointiin sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen määritetään 

selvitysten avulla. Lisäksi kartoitetaan näiden pilottikohteiden 

synergiapotentiaalit muiden yritysten kanssa.  

 

Tuokes Tuulivoiman osaamiskeskus: Esiselvitys 

Hankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset tuulivoima-alan 

osaamiskeskuksen perustamiselle Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle sekä 

erityisesti siihen sisältyvän oppimisympäristön toteuttamiselle. Osaamiskeskus 

sisältää tuulivoimaosaamisen kehittämiseen tarvittavat osaamistarpeet, 

osaamisalueet, osaamisresurssit (osaajat, osaajaverkosto), fyysisen ja sähköisen 

oppimisympäristön kokonaisuuden, toimintamallit ja yhteistyöverkostot kuntiin, 

yrityksiin ja TKI-toimijoihin. 
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SCIP - Älykkään kaupungin innovaatioalusta ja infrastruktuuri 

tutkimuksesta ja innovoinnista tulevien uusien ratkaisujen nopeaan ja 

laajamittaiseen hyödyntämiseen 

Hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen tuomalla 

yhteen erilaisia toimijoita muodostamaan älykkään kaupungin 

innovaatiokeskittymä ja kehittämällä uudenlainen, avoin älykaupungin 

innovaatioalusta, joka mahdollistaa erilaisten dataan pohjautuvien 

teknologioiden, konseptien ja tuotteiden kehittämisen ja pilotoimisen. 

 

Ympyrä – Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä 

Hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Pohjanmaalle osaamiskeskittymä, joka 

yhdistää kokonaisvaltaisesti ympäristöekosysteemin ympärillä toimivat tahot; 

teollisuus-, kaivos- ja pk-yritykset, konsultit, sekä ympäristön tilaa valvovat 

viranomaiset kehittämään yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa 

yritysten ympäristövaikutusten arviointiin uusia älykkäitä ja 

kustannustehokkaita ratkaisuja.  

 

MULTICULT – Monikulttuurisuus Kokkolan älykkään erikoistumisen 

haasteena  

Hankkeen tarkoituksena on edistää monikulttuurisuudelle, korkeakoulutukseen 

perustuvalle osaamiselle ja kansainvälisyydelle suotuisaa asenneilmastoa ja 

henkistä ilmapiiriä Kokkolassa ja sen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- eli TKI-

ympäristössä.  

 

Keskipohjalaisten yritysten liiketoimintamallit uusiksi (KELTU) 

Hankkeen tavoitteena on tukea mikro- ja pienyritysten kestävää kasvua ja 

liiketoiminnan kehittämistä korona-ajan jälkeen Keski-Pohjanmaalla mm. 

yhteistyön ja yhteisoppimisen keinoin.  

 

Kasvipohjaisten raaka-aineiden teollisen jalostuksen ja viennin 

edistäminen 

Hankkeen tavoitteena on edistää uusien tuotantomenetelmien ja -teknologioiden 

käyttöönottoa kasviraaka-aineiden jalostuksessa korkean arvonlisän tuotteiksi.  

Hankkeella pyritään lisäämään paikallisten aiemmin tutkimattomien 

biomassaraaka-aineiden hyödyntämistä ja jalostamista raaka-ainelähteen lähellä, 

tukemaan elinkeinoelämän uudistumista ja kasvua ja luomaan työpaikkoja 

maaseudulle. 

 

RUOSTE – Rakennusalalle uutta osaamista ja teknologiaa 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja selvittää rakennusalan arvoketjujen 

toimijoiden informaatiotarpeita, joiden avulla voitaisiin luoda uutta 

liiketoimintaa tai kasvattaa lisäarvoa olemassa olevaan palveluun tai 

tuotteeseen. Tavoitteena on myös pilotoida uutta teknologiaa erilaisilla 

demonstraatioilla, joissa etsitään käytännöllisiä tulevaisuuden vihreitä ratkaisuja 

rakennusalalle. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 20 

MYR 2/2021  24.3.2021 § 9 

 

9 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020  

 

Sihteeristö 10.3.2021 § 20 

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun 

lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä 

yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. 

Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot 

saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös 

tehdyistä rahoituspäätöksistä. 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 

myönnettäviin yritystukiin on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 

toimeenpanosuunnitelmissa osoitettu rahoituskehystä (EAKR+valtio) vuosille 

2014-2020 on yhteensä 21 132 000 €.  

 

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla 

1.1.2014-1.3.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  325 40 584 647 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020  21 132 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 208 23 068 698 

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 222 23 410 880 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 3 kansallista) 35  

Hankkeista purkautunut, uudelleenbudj.  RR valtuus  2 524 747 

Jäljellä oleva EAKR -valtuus (huomioitu uudell. budj)  588 049 
 
*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.  

 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 1.3.2021 

tilanteesta, joka sisältää 

1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä 

2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä 

3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain 

* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 € 

 

Myönnetyistä EAKR -yritystuista valtaosa (55,9 %) on kohdistunut pk-yritysten 

kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-

yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 22,3 %, 

uuden liiketoiminnan luomiseen 10,8 % ja yritysten innovaatiotoiminnan 

vahvistamiseen samoin 10,8 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien 

kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen ei ole 

rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %). 

 

Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vajaa 3 % on 

kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. 
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Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR -hankepäätökset, mukaan 

lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta 

tietopalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea 

monipuolisilla hauilla.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

--- 

 

MYR 24.3.2021 § 9 

Edellä esitettyjen lisäksi yritystukiin on Keski-Pohjanmaalla kuluvalla 

ohjelmakaudella käytettävissä REACT-EU elvytysvaroja 2,240 milj.€. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi evästyksellä, että seuraavassa 

MYRrissä esille tuotaisiin myös maaseuturahaston kautta rahoitetut yritystuet.  

--- 

  

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 18 

MYR 2/2021  24.3.2021 § 10 

 

10 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN 2040 JA MAAKUNTAOHJELMAN 2022-

2025 VALMISTELU 

 

Sihteeristö 10.3.2021 § 18 

Aluekehittämislainsäädännön mukaan maakunnan suunnittelusta vastaa 

maakunnan liitto yhteistyössä kuntien, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskusten ja muun valtion aluehallinnon sekä muiden 

aluekehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Maakunnan kehittämisen 

asiakirjat, maakuntastrategia ja maakuntaohjelma, pohjautuvat lakiin alueiden 

kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valmistelua ohjaa laki ja 

asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista eli ns. SOVA-laki ja asetus. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö 

ohjeistaa maakunnan liittoja maakuntaohjelmien laadinnassa.  

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 

valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Maakuntastrategia- ja 

maakuntaohjelmatyön lähtökohtana on päivittää strateginen suunnitelmaosa 

vuoteen 2040 ja koota uusi maakuntaohjelma vuosille 2022-2025. Nykyinen 

strategia-asiakirja on voimassa vuoden 2021 loppuun. Valmistelutyö on 

käynnistetty syksyllä 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 

mukaisesti, kun OAS hyväksyttiin maakuntahallituksessa.  

 

Loppuvuodesta 2020 toteutettiin tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottava 

maakunnan skenaariotyö yhteistyössä maakuntaliiton ja kuntien 

luottamushenkilöstön kanssa. Helmikuussa 2021 järjestettiin kaikille 

sidosryhmille avoin aluekehittämisseminaari, jossa käsiteltiin mm. vihreän 

kehityksen mahdollisuuksia sekä maakuntastrategian visiota ja strategisia 

tavoitteita vuoteen 2040. Valmisteluprosessi jatkuu maaliskuussa 

maakuntaohjelman työryhmien kokouksissa maakuntaohjelman tavoitteiden ja 

kehittämisteemojen valmistelulla. Ensimmäinen luonnos maakuntastrategiasta ja 

maakuntaohjelmasta valmistuu kesään 2021 mennessä ja virallinen 

lausuntokierros toteutetaan syys-lokakuussa. Asiakirja viedään hyväksyttäväksi 

maakuntavaltuustoon marraskuussa 2021. 

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee asiaa kokouksessa.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun ja 

merkitsee tiedoksi, sekä edelleen yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen yhteistyöryhmälle tiedoksi 

saatettavaksi. 

Piia Isosaari palasi kokoukseen § 18 käsittelyn aikana. 
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MYR 24.3.2021 § 10 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee asiaa kokouksessa. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan 

keskustelun ja merkitsee tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 
Tuija Vähäkuopus poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.  
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MYR 2/2021  24.3.2021 § 11 

 

11 § PÄÄTTYNYT ESR -HAKU JA AVAUTUNEET ESR- JA REACT-EU -HAUT (ESR, EAKR) 

 

Päättynyt ESR -haku  

Keski-Suomen ELY-keskuksella avoinna ollut ESR -haku päättyi 18.2.2021. 

Jätetyt hakemukset tuodaan sihteeristön/MYR käsiteltäväksi kevään aikana.  

 

Avautunut ESR -haku, sisältäen REACT-EU ESR -varat 

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut ESR -haun ajalla 15.3.-7.5.2021. 

Haettavat hankkeet on osoitettava johonkin alla mainittuun toimintalinjaan ja 

sen erityistavoitteeseen: 

• Työllisuus ja työvoiman liikkuvuus (TL 3) 

• Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (TL 4) 

• Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (TL 5) 

• REACT-EU ESR (TL 9) 

o Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3) 

o Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen 

(erityistavoite 12.4) 

 

Keski-Pohjanmaan liiton avaama REACT-EU haku (EAKR) 

Keski-Pohjanmaan liitto on avannut REACT-EU varoja koskevan EAKR -

hankehaun ajalla 15.3.-7.5.2021.  

 

Avoinna olevat toimintalinjat: 

TL 8 REACT-EU:n EAKR toimenpiteet 

• erityistavoite 12.2. Tutkimus ja innovaatiotoiminnan kehittäminen 

erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan 

hiilineutraaliustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. 

 

REACT-EU -elvytysvaroja on haettavissa myös yritystukiin (jatkuva haku). 

Yritystukien myöntäjänä (ml. REACT-EU) Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-

Suomen ELY-keskus. 

 

REACT-EU -rahoituksella (EAKR, ESR) tuetaan alueita koronakriisin 

aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa ja luodaan samalla pohjaa talouden 

elpymiselle. Hankkeiden rahoitus on osa Euroopan unionin Covid-19-

pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

 

Keski-Pohjanmaan liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteinen hakuinfo 

avautuneista hauista järjestettiin 15.3.2021.  

 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä Keski-Pohjanmaan liitosta ja 

rahoitusasiantuntija Marko Muotio Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertovat 

kokouksessa tarkemmin hausta. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MYR 2/2021  24.3.2021 § 12 

12 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Ei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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MYR 2/2021  24.3.2021 § 13 

 

13 § YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS JA VUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 

9.6.2021 klo 9.00.  

 

Vuoden 2021 alustava kokousaikataulu: 

 

Sihteeristö 

- 21.4.2021 klo 9:30-11:00 

- 26.5.2021 klo 9:30-11:00 

- 29.9.2021 klo 9:30-11:00 

- 27.10.2021 klo 9:30-11:00 

- 24.11.2021 klo 9:30-11:00 

 

Yhteistyöryhmä 

- 9.6.2021 klo 9:00-11:00  

- 13.10.2021 klo 9:11:00  

- 8.12.2021 klo 9:00-11:00  

 

Tarvittaessa molempien osalta voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous 

pidetään 9.6.2021 klo 9.00, ellei tarvetta ylimääräiselle kokoukselle ilmaannu. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 

9.6.2021 klo 9.00, ellei tarvetta ylimääräiselle kokoukselle tai kokousajan 

siirtämiselle ilmaannu. 

---      
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perusteet 

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen 

muutosta valittamalla. 

 

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea 

muutosta valittamalla. 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta 

toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. 

 

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. 

markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä 

perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja 

työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on 

vaihtoehtona). 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite: 

 

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola 

kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

  

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi


Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2021 (24.3.2021) Sivu 27 

 

VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

 

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 

hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset: 

 

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava: 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 

allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 

todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valituskirjojen toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on 

jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

Lisätietoja 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain 

mukaisesti. 

 

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka 

Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan 

sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a 

§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet 

markkinaoikeudesta: 

 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista 

hankinnoista. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
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